A KELL EGY B TERV NONPROFIT KFT.
B TERV KARITATÍV PROGRAMJÁHOZ KAPCSOLÓDÓ
ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓJA
Hatályos: 2021. január 29-tól
BEVEZETÉS

I.

A KELL EGY B TERV Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 1045 Budapest, Berni u. 1. B. ép. 2. em. 21. a továbbiakban: “Társaság” vagy “Adatkezelő”)
az alábbiakban tájékoztatja a B Terv elnevezésű karitatív programjában részt venni kívánó, a http://kellegybterv.hu/ holnapon keresztül a http://www.app.kellegybterv.hu
applikációban regisztráló jelentkezőket (továbbiakban: “Jelentkező” vagy “Érintett”) a program során történő adatkezelésekkel kapcsolatban az Európai Parlament és Tanács
Általános Adatvédelmi Rendeletéről szóló 2016/679 számú rendeletével (a továbbiakban: “GDPR”) és az információs önrendelkezési jogról és információszabadságról szóló
2011. évi CXII. törvény rendelkezéseivel összhangban. Jelen tájékoztatóban található fogalmak megegyeznek a GDPR-ban található fogalom magyarázatokkal.
Jelen tájékoztató mindenkor hatályos változata a http://www.app.kellegybterv.hu/adatvedelem menüpontban érhető el. Az Adatkezelő fenntartja magának a jogot, hogy jelen
tájékoztatót bármikor módosítsa. Továbbá, amennyiben változik a kezelt adatok köre és/vagy az adatkezelés bármely lényeges körülménye, úgy jelen adatkezelési tájékoztató
a GDPR előírásainak megfelelően a módosult adatkezelés megkezdése előtt módosításra és közzétételre kerül.
Kérjük, minden esetben olvassa el az adatkezelési tájékoztatót és annak módosításait, mert csak így kaphat teljes képet az adatkezelések során irányadó szabályokról!
ADATKEZELŐ MEGNEVEZÉSE

II.

E tájékoztató kiadója és egyben az Adatkezelő:
Cégnév: KELL EGY B TERV Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
Székhely: 1045 Budapest, Berni utca 1. B. ép. 2. em. 21
Cégjegyzékszám: 01-09-357071
Képviselő neve: Fövényi Éva ügyvezető
Telefonszáma: +36706148656
Elektronikus elérhetősége: sikerult.bterv@friendshungary.hu
ADATFELDOLGOZÓK MEGNEVEZÉSE

III.

Az Adatkezelő a szolgáltatás nyújtása során szerződés alapján az alábbi adatfeldolgozók szolgáltatását veszi igénybe:
1.

Üzemeltetésért felelős szolgáltató:
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Friends Club Hungary Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Székhely: 1036 Budapest, Bécsi út 85. fszt. 5.
Cégjegyzékszám: 01-09-996972
Képviselő neve: Szabó Dániel ügyvezető
Telefonszáma: +36303735937
Elektronikus elérhetősége: iroda@friendshungary.hu
2.

Weboldal tárhely szolgáltató, szerver szolgáltató, levelezési rendszer szolgáltató:
Deploy IS Informatikai Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Székhelye: 1032 Budapest, Ágoston utca 2. IV. em. 20.
Cégjegyzékszáma: 01-09-905856
E-mail címe: info@deployis.eu

3.

Tömeges levélküldő rendszer szolgáltató:
COMPOFFICE-R Informatikai Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Székhelye: 2030 Érd, Festő utca 93.
Cégjegyzékszáma: 13-09-096805
E-mail címe: info@rentit.hu

4.

Bterv.bluecolibri.app.com webapplikáció szolgáltató:
Blue Colibri International Korlátolt Felelősségű Társaság
székhelye: 1023 Budapest, Lajos utca 28-32. II. em. 1.
nyilvántartási száma: 01-09-370771
képviselő neve: Fulai Viktória, ügyvezető
telefonszám: +36 70 935 5045
e-mail cím: hello@bluecolibriapp.com
ADATKEZELÉSEK

IV.

A program a kellegybterv.hu oldalról a munkakeresői regisztrációs gomb megnyomásával érhető el. A program használata során a Jelentkező egy külön erre a célra fejlesztett
webapplikációban (továbbiakban: Applikáció) regisztrál és adja meg az adatait, és ez Applikáció biztosítja a program valamennyi funkcióját. Az adatszolgáltatás önkéntes,
és az Applikáció felhasználása/egyes funkciók használata minden esetben a Jelentkező hozzájárulásán alapul. A Jelentkező a hozzájárulása visszavonását/törlési
igényét a sikerult.bterv@friendshungary.hu e-mail címen tudja jelezni, a hozzájárulás visszavonása nem érinti a megelőző adatkezelés jogszerűségét.
Az Adatkezelő a B Terv program nyújtása során az alábbi adatkezeléseket végzi, melyeket az átláthatóság végett külön-külön tüntetünk fel a kezelt adatok típusa, adatkezelés
célja, jogalapja, adatok forrása, adatkezelés címzettjei és adattárolás időtartama megjelölésével.
1.

Regisztráció kérdőív kitöltésével, Jelentkezői profil létrehozása
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A szolgáltatás lényege, hogy összekapcsolja az álláskeresőt és az álláshirdetőt, akként, hogy a jelentkező https://app.kellegybterv.hu/ felületen egy kérdőívet tölt ki személyes
adatai és álláskeresési preferenciái megadásával és ezzel regisztrál a programba.
A Jelentkező, amennyiben módosítani szeretne a regisztráció során kitöltött kérdőív alapján a keresési feltételein (pl. már nem Budapesten keres állást, hanem az ország másik
részén), ezt a sikerult.bterv@friendshungary.hu e-mail címre küldött kéréséssel teheti meg, amit az Adminisztrátorok átvezetnek az Applikációban.
Az adatszolgáltatás önkéntes. Az adatok köre úgy került meghatározásra, hogy csak a legszükségesebb adatok kerüljenek kezelésre. Az adatszolgáltatás elmaradása semmilyen
hátrányos következménnyel nem jár, ugyanakkor a *-al jelölt mezőkre vonatkozó adatszolgáltatás hiányában sajnos nem tudja igénybe venni a szolgáltatást az Érintett. Az
adatokat más célra nem használjuk és arra vonatkozó igény esetén haladéktalanul töröljük.

Adatkezelés
leírása

Kezelt adatok köre

Adatkezelés
célja

Adatkezelés
jogalapja

Adatok forrása

Adatkezelés címzettjei

Adattárolás időtartama

Regisztráció
kérdőív
kitöltésével

Felhasználónév
jelszó (titkosítva)

Programban való
regisztráció

Érintett
hozzájárulása

Érintett

Fent megjelölt
adatfeldolgozók

Hozzájárulás visszavonásáig

Kérdőív adatai:
Kötelezően megadandó (*-al
jelölt ) adatok:
E-mail cím;
Nem;
Kor (18-30;30-45;45+)
Rendelkezik-e középfokú
végzettséggel? /érettségi/
(igen, nem);
Rendelkezik-e főiskolai vagy
egyetemi végzettséggel? (igen,
nem);
Nyelvtudás /több is
választható/ (nem beszélek
idegen nyelvet, angol, német);
Van-e jogosítványa? (igen,
nem);
Jogosítvány kategóriája: (A, B,

Megadott név esetén a
többi felhasználó a
“közösségek” funkció
csoportjaiban
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3,5t+, Targonca);
Megyék, ahol munkát vállalna:
(Budapest + 19 megye);
Szakmai végzettség (szabad
szöveges válasz);
Vállal-e fizikai munkát? (igen,
nem)
Vállal-e külföldön munkát?
(igen, nem)
Nem kötelező, de önkéntesen
megadható adatok (ezeket
később is meg tudja adni,
vagy módosítani):
Név
Telefonszám

2.

E- mail üzenetek küldése

Az Adatkezelő rendszeres figyelemfelhívó e-mail üzeneteket küld az újdonságokról, Jelentkezőknek szóló specifikus álláslehetőségekről, képzési, oktatási és egyéb
eseményekről, elérhető új tartalmakról, amelyek részleteit a Jelentkező az Applikációban tudja megnézni.

Adatkezelés
leírása

Kezelt adatok köre

Adatkezelés célja

Adatkezelés
jogalapja

Adatok forrása

Adatkezelés címzettjei

Adattárolás időtartama

Rendszeres email üzenetek
küldése

e-mail cím

Figyelemfelhívó emailek továbbítása a
jelentkező részére

Érintett hozzájárulása

Érintett

Fent megjelölt
adatfeldolgozók

Hozzájárulás visszavonásáig
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3.

Telefonos kapcsolattartás

A Jelentkezőnek lehetősége van önkéntesen megadni nevét és telefonszámát, amely megkönnyítheti az Adatkezelővel való kapcsolattartást. Ezeket az Applikáció használata
során bármikor megadhatja, vagy törölheti. A Jelentkező neve és telefonszáma megadásával hozzájárul ahhoz, hogy az Adatkezelő őt közvetlenül is megkeresse telefonhívás
vagy sms üzenet útján.
Adatkezelés
leírása

Kezelt adatok
köre

Adatkezelés célja

Adatkezelés jogalapja

Adatok forrása

Adatkezelés címzettjei

Adattárolás időtartama

Telefonos
kapcsolattartá
s

Név
Telefonszám

Jelentkező közvetlen
megkeresése telefonhívás
vagy sms útján
álláshirdetések, képzési és
oktatási lehetőségek
kapcsán

Érintett hozzájárulása

Érintett

Fent megjelölt
adatfeldolgozók

Hozzájárulás visszavonásáig

4. Értesítések (push üzenetek)
A Jelentkezőnek lehetősége van az Applikáción belül beállítani, hogy szeretne-e a keresésével, érdeklődésével összefüggően értesítéseket kapni, és ha igen, milyen témakörben
és milyen formában: Applikáción belüli belső értesítés, e-mailen való értesítés, vagy nem szeretne ilyen értesítéseket kapni.
Adatkezelés
leírása

Kezelt adatok
köre

Adatkezelés célja

Adatkezelés jogalapja

Adatok forrása

Adatkezelés
címzettjei

Adattárolás időtartama

Jelentkező
preferenciái
szerinti
Értesítések
megküldése

Név
Beállítástól
függően: e-mail
cím
Értesítés
közlésének és
elolvasásának
ideje

Érintett részére értesítések
küldése az előre beállított
preferenciák alapján

Érintett hozzájárulása,
melyet az Applikációban
való speciális beállítással
ad meg az Érintett

Érintett

Fent megjelölt
adatfeldolgozók

Hozzájárulás visszavonásáig
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4.

Olvasatlan és Hírek funkció

A Jelentkező az Applikációba belépve az “Olvasatlan” megnevezésű funkció alatt találja azokat a keresési preferenciái alapján számára releváns álláslehetőségeket,
amelyeket az utolsó belépése óta váltak elérhetővé. Ezek az álláslehetőségek megnyitás és elolvasás után a “Hírek” elnevezésű funkcióban lesznek számára elérhetők a
későbbiekben.
Tekintettel arra, hogy Adatkezelő csak statisztikai célú összefoglalót kap az Applikációt üzemeltető adatfeldolgozótól arról, hogy hányan olvasták/nyitották meg az adott
álláslehetőséget, a statisztikai adatokból a Jelentkező személye nem azonosítható be, így ezen statisztikai kimutatás nem számít adatkezelésnek.
4.

Tudásmegosztó funkció

A Tudásmegosztó az Applikáción belül egy olyan oktatási célt szolgáló funkció, amely használata során Adatkezelő különféle oktatási anyagokat, leírásokat, feleletválasztós
teszteket és kérdőíveket helyez el a Jelentkezők részére. Adatkezelő az alábbi információkhoz fér hozzá: hol tart a Jelentkező a kitöltésben (hány %-át töltötte ki az adott
oktatási anyagnak), befejezés ideje, feleletválasztós teszt esetén a Jelentkező eredménye %-ban kifejezve (csak Jelentkező láthatja, hogy pontosan melyik választ rontotta el),
kérdőív esetén a beírt válaszok.
A Tudásmegosztó funkció esetén Adatkezelőnek lehetősége van beállítani az Applikációban push értesítéseket.
Adatkezelés
leírása

Kezelt adatok
köre

Adatkezelés
célja

Adatkezelés jogalapja

Adatok forrása

Adatkezelés címzettjei

Adattárolás időtartama

Tudásmegoszt
ó funkció

Felhasználóné
v,
Oktatási
anyag
kitöltésének
állapota,
befejezésének
ideje,

Jelentkezők
részére
tudásának
fejlesztés
lehetővé tétele

Érintett hozzájárulása

Érintett

Fent megjelölt adatfeldolgozók

Hozzájárulás
visszavonásáig
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teszt
eredménye %ban,
kérdőív
válaszok
5.

Naptár, események funkció:

Adatkezelőnek lehetősége van meghívásokat küldeni a Jelentkező részére különféle programokra, rendezvényekre.
Az Adatkezelő statisztikai kimutatást kap az Applikációt üzemeltető adatfeldolgozótól, hogy hány Jelentkezőnek lett kiküldve a meghívó, hányan nézték meg, hányan jelezték,
hogy jelen lesznek, hányan nem, hányan nem válaszoltak. Az Adatkezelőnek lehetőség van egyes eseményeknél kérdéseket feltenni (pl. személyesen megtartott rendezvények
esetén kontakt adatok… stb.), és az Adatkezelőnek ezen kérdésekre adott válaszokat van lehetősége letölteni az Applikációból.

Adatkezelés
leírása

Kezelt adatok
köre

Adatkezelés célja

Adatkezelés jogalapja

Adatok forrása

Adatkezelés
címzettjei

Adattárolás időtartama

Jelentkező
értesítése
programokról

Felhasználónév;
Annak a ténye,
hogy részt kíván-e
venni vagy nem az
adott eseményen
Igen válasz esetén
a kérdésekre adott
válaszok

Jelentkező
értesítése
programokról

Érintett hozzájárulása,
melyet a visszajelzés
megküldésével és a
kérdésekre adott válaszokkal
megadottnak kell tekinteni

Érintett

Fent megjelölt
adatfeldolgozók

Esemény elteltétől számított 60
nap

6.

Galéria:

A Galéria elnevezésű funkción belül az Adatkezelő képen elhelyezett grafikai, vagy szöveges tartalmakat tud elhelyezni, valamint rendezvényekről készült képeket tölthet fel
azon Jelentkezőkről, akik a fényképezéshez és a fényképek ilyen megosztásához hozzájárultak. A fényképeket személyiségi jogi okokból az Applikációról letölteni tilos!
Adatkezelés
leírása

Kezelt adatok
köre

Adatkezelés célja

Adatkezelés jogalapja

Adatok forrása

Adatkezelés
címzettjei

Adattárolás időtartama
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Fényképek
Applikációba
való feltöltése

Fényképek

Közösségi
események
dokumentálása

Érintett hozzájárulása

Érintett

Fent megjelölt
adatfeldolgozók

Hozzájárulás visszavonásáig

Applikációt
felhasználó többi
munkavállaló

7.

Kérdőívek

Az Adatkezelőneklehetősége van anonim és nem anonim kérdőíveket küldeni a Jelentkezőknek, a Jelentkezők véleményének felmérése, statisztikák készítése céljából.
A kérdőívek kitöltése önkéntes. Anonim kérdőív küldése esetén nem valósul meg adatkezelés, tekintettel arra, hogy a Jelentkezők személye nem azonosítható be. Nem anonim
kérdőívek esetén a Jelentkező felhasználó neve és válaszai rögzítésre kerülnek.
Adatkezelés
leírása

Kezelt adatok
köre

Adatkezelés célja

Adatkezelés jogalapja

Adatok forrása

Adatkezelés címzettjei

Adattárolás időtartama

Kérdőívek

Felhasználónév
Válaszok

Vélemények
felmérése,
statisztikák
készítése

Érintett hozzájárulása,
melyet a kérdőív
kitöltésével megadottnak
kell tekinteni

Érintett

Fent megjelölt
adatfeldolgozók

Kitöltésre
nyitva
álló
határidőtől számított 60 napig

8.

Kvíz:

A kvíz funkción belül az Adatkezelőnek lehetősége van a Jelentkezőknek kvízeket, játékokat közzétenni anonim és nem anonim formában. A kvízekben és a játékokban a
részvétel önkéntes.
Adatkezelés
leírása

Kezelt adatok
köre

Adatkezelés célja

Adatkezelés jogalapja

Adatok forrása

Adatkezelés
címzettjei

Adattárolás időtartama

Kvízjátékok
lebonyolítás
a

Felhasználónév
Válaszok
Eredmények

Felhasználói élmény
növelés

Érintett hozzájárulása, melyet a
részvétellel megadottnak kell
tekinteni

Érintett

Fent megjelölt
adatfeldolgozók

Játék lebonyolítását követő 30
nap
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9.

Közösségek funkció:

A Közösségek funkción belül az Adatkezelőnek lehetősége van meghatározott témák vagy érdeklődési körök szerinti zárt (nem nyilvános) és nyílt (nyilvános) csoportok
létrehozására. Nyilvános csoport esetén bármelyik felhasználó láthatja a csoport nevét, leírását, szabályzatát, tagjainak nevét (amennyiben önkéntesen megadta), azonban a
csoportban lévő posztok csak a csatlakozási kérelem visszaigazolása, azaz taggá válás után válnak láthatóvá. A nem nyilvános típusú csoportok csak az adminisztrátorok és a
meghívót kapott felhasználók számára láthatóak.
Mindkét típusú csoport esetén a többi felhasználó csupán abban az esetben látja a Jelentkező nevét (nem kötelezően megadandó személyes adat), mint tagot, ha azt megadta a
regisztráció során, vagy később az Applikáció használata során bármikor.
A Jelentkező profiljának törlése után a csoportokban való posztjai “törölt felhasználó” jelzéssel maradnak láthatóak, míg az egyes csoportokból való önkéntes - a felhasználói
profil megtartása melletti - kilépés esetén a Jelentkező neve és posztjai látszódni fognak (azonban a Jelentkezőnek ekkor is lehetősége van kilépés előtt törölni az általa közzétett
tartalmakat.)
A csoportokban a felhasználóknak lehetőségük van posztolni, képeket feltölteni, linkeket, videókat megosztani. A csoportokon belüli kommunikációra a többi felhasználónak
nincs rálátása, azonban itt is irányadók a tartalom közzétételhez és a kommenteléshez fűzött szabályok, azaz a közzétett tartalomért és kommentért az felel, aki azt
közzétette/megosztotta.
A közzétett tartalmakat az Adatkezelő vizsgálhatja, és saját belátása szerint letilthatja és eltávolíthatja. Tilos olyan tartalmak közzététele, amik (i) vulgáris, obszcén
szavakat tartalmaznak, (ii) szexuális tartalmúak, (iii) sértik a jó ízlést, (iv) vallási, politikai, gyűlöletkeltő vagy egyéb sértő szövegeket tartalmaznak, (v) internetes
honlapról vagy bármely más úton letöltöttek, (vi) reklám értékűek, (vii) Adatkezelő jó hírnevét sértik, (viii) sértik valamely 3. személy szerzői jogát, (ix) jogsértőek.
Adatkezelés leírása

Kezelt adatok
köre

Adatkezel
és célja

Adatkezelés jogalapja

Adatok forrása

Adatkezelés címzettjei

Adattárolás időtartama

Közösségek funkció
nyilvános csoportjai

Név (megadás
esetén)

kapcsolati
fórum
biztosítása
közösségé
pítés

Érintett hozzájárulása,
amelyet a csoportba való
felvételi kérelem
elküldésekor megadottnak
kell tekinteni

Érintett

Fent megjelölt adatfeldolgozók
Felhasználó többi munkavállaló

Profil törléséig

Közzétett
kommunikáci
ók

Csoport megszűnéséig
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elősegítésé
hez
Közösségek funkció
nem nyilvános
csoportjai

Név (megadás
esetén)
Közzétett
kommunikáci
ók

kapcsolati
fórum
biztosítása
közösségé
pítés
elősegítésé
hez

Érintett hozzájárulása,
amelyet a csoportba való
felvételi kérelem
elküldésekor megadottnak
kell tekinteni

Érintett

Fent megjelölt adatfeldolgozók
Többi csoporttag

Profil törléséig

Csoport megszűnéséig

10. Kiemelt tájékoztatók/highlightok
Az Adatkezelőnek lehetősége van kiemelt tájékoztatókat küldeni a Jelentkezők részére az Applikáció belső felületén felül futó rövid tájékoztatás formájában, amelyet egészen
addig láthat a Jelentkező, amíg azt le nem „oké”-zza. Tekintettel arra, hogy az Applikációt üzemeltető adatfeldolgozó csak statisztikai kimutatást ad át az Adatkezelőnek, hogy
hányan oké-zták le az adott tájékoztatót és az alapján nem beazonosítható az érintett személye, az Applikáció ezen funkciójánál nem történik adatkezelés.
11. Cookiek/sütik: Az Applikáció mindenkor hatályos süti tájékoztatója itt található:
Az általánosan elterjedt internetes gyakorlatnak megfelelően Társaságunk is használ sütiket (cookie-kat) weboldalán annak megfelelő működése, alapvető kényelmi funkciók
biztosítása érdekében, továbbá anonim statisztikák készítése céljából.
a. Mi a süti?
A süti/cookie egy olyan fáj(adatcsomag), amely egy sor karaktert tartalmaz, és amely akkor kerül(het) a látogató számítógépére, amikor az egy weboldalt látogat meg. A
cookie-k alkalmazása lehetőséget biztosít a látogató egyes adatainak lekérdezésére, valamint internet-használati szokásainak rögzítésére. Általánosságban a cookie-k
megkönnyíthetik egy honlap használatát, elősegítik, hogy a honlap a látogató számára megfelelő információt nyújtson, illetve biztosítják a honlap üzemeltetői részére az oldal
működése feletti felügyeletet (pl. visszaélések megakadályozása és az oldalon elérhető szolgáltatások biztosítása).
b.

Hozzájárulás sütik használatához

A sütik használatának engedélyezése önkéntes. A https://app.kellegybterv.hu honlapra való látogatása alkalmával az első bejelentkezés után az adatvédelmi tájékoztató
elfogadásával egy időben kérünk hozzájárulást a látogatótól a sütik telepítéséhez. Amennyiben nem adja meg a hozzájárulását, csak a honlap működéséhez elengedhetetlenül
szükséges sütiket telepítjük a berendezésén (pontos felsorolás a “Milyen Sütiket használunk?” pont alatt található). Tájékoztatjuk azonban, hogy a cookie-k el nem fogadása
szolgáltatásunkban korlátozásokat eredményezhet.
c. Sütik használatának szabályozása

10

Egyrészről az alábbi gombra kattintva tudja szabályozni az oldalon használt sütik működését, melyet bármikor megváltoztathat: Beállítások
Másrészről a legnépszerűbb böngészők süti beállításairól az alábbi linkeken tájékozódhat:
Google Chrome: https://support.google.com/accounts/answer/61416?hl=hu
Firefox: https://support.mozilla.org/hu/kb/sutik-engedelyezese-es-tiltasa-amit-weboldak-haszn
Microsoft Internet Explorer 11: http://windows.microsoft.com/hu-hu/internet-explorer/delete-manage-cookies#ie=ie-11
Microsoft Internet Explorer 10: http://windows.microsoft.com/hu-hu/internet-explorer/delete-manage-cookies#ie=ie-10-win-7
Microsoft Internet Explorer 9: http://windows.microsoft.com/hu-hu/internet-explorer/delete-manage-cookies#ie=ie-9
Microsoft Internet Explorer 8: http://windows.microsoft.com/hu-hu/internet-explorer/delete-manage-cookies#ie=ie-8
Microsoft Edge: http://windows.microsoft.com/hu-hu/windows-10/edge-privacy-faq
Safari: https://support.apple.com/hu-hu/HT201265
d.

Milyen sütiket használunk?

A sütik lehetnek “állandó” vagy “ideiglenes” sütik. Az állandó sütiket egy meghatározott ideig tárolja a böngésző, ha azt az érintett korábban nem törli, az ideiglenes sütik
automatikusan törlődnek a böngésző becsukásával.
Továbbá a sütik lehetnek “saját” vagy “harmadik fél” sütik. A harmadik fél sütiket a saját sütikkel ellentétben a látogató böngészője nem a https://app.kellegybterv.hu oldalról
tölti le, hanem a harmadik fél domain-éről. Társaságunknak, mint adatkezelőnek csak korlátozott befolyása van ezen harmadik fél sütikre vonatkozóan, az ilyen adatkezelésekre
a harmadik fél adatkezelési szabályzata irányadó. .
-

Szükséges sütik:

Ezen sütik nélkül a honlap működéséhez feltétlenül szükségesek, ezek nélkül az oldal nem használható rendeltetésszerűen. Ezen sütik a látogató hozzájárulása nélkül
használhatók és nem kapcsolhatók ki. Ezen adatkezelés jogalapja az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalmi szolgáltatások egyes
kérdéseiről szóló 2001. CVIII. törvény (Elkertv.) 13/A. § (3) bekezdése.
Süti neve

Süti
azonosítója és
típusa

Süti
szolgáltatója

Süti által kezelt
adatok

Süti célja

Adatkezelés
időtartama

Token

accessToken

https://app.kell
egybterv.hu

Nincs

Felhasználó
tokenje

1 hét

Refresh Token

refreshToken

https://app.kell
egybterv.hu

Nincs

Felhasználó
frissítés
tokenje

1 hónap
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Token Expire

-

accessTokenEx
pires

https://app.kell
egybterv.hu

Nincs

Felhasználó
token
érvényessége

1 hónap

Funkcionális/használatot elősegítő sütik:

Ezen sütik nem szükségesek a weboldal használatához, azonban ezek engedélyezésével jobb felhasználói élményt tudunk biztosítani (kényelmi beállítások). A funkcionális
sütik kizárólag a látogató hozzájárulásával használhatóak, amely hozzájárulás bármikor visszavonható.
Nem használunk ilyen sütit.
-

Teljesítmény sütik:

A Teljesítmény sütik sem szükségesek a honlap használatához. Arra használjuk azokat, hogy anonim módon elemzéseket végezve felmérjük a látogatók igényeit és tovább
fejlesszük szolgáltatásunkat. Ezen sütiket kizárólag az látogató hozzájárulásával használhatóak, mely hozzájárulás bármikor visszavonható. A teljesítmény sütik harmadik
felektől származnak, ezért azok működéséről részletesebb információt a harmadik fél szolgáltatók adatkezelési tájékoztatójából kaphat (linkek a táblázatban).
Nem használunk ilyen sütit.

V.

TÁJÉKOZTATÁS AZ ÉRINTETTEK JOGAIRÓL

Jelen adatkezelésekkel kapcsolatban az Érintettet az alábbi jogosultságok illetik meg:
1.

Személyes adataihoz való hozzáférés joga: Ön jogosult arra, hogy az Adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban
van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz, és a jogszabályban meghatározott információkhoz hozzáférjen. Ez alapján tehát
Önnek joga van megkeresni az Adatkezelőt és tájékoztatást kérni az adatainak kezeléséről, valamint hozzáférést kérni az adataihoz.

2.

Adatok helyesbítéséhez való jog: Adatainak megváltozása esetén Ön – a helyes adatok közlésével – bármikor kérheti az adatai helyesbítését.

3.

Adattörlés iránti jog: Ön jogosult arra, hogy az Adatkezelőtől az adatainak törlését kérje, ha az adatkezelésre már nincs szükség abból a célból, amire az adatok felvételre
kerültek, ha az adatkezelés jogellenes, vagy ha az adatok törlését jogszabály előírja.

4.

Adatok kezelésének korlátozása iránti jog: Ön kérheti az adatkezelés korlátozását, ha az adatkezelés jogellenes, ha az adatkezelőnek már nincs szükséges az adatokra az
adatkezelési célhoz, de Ön szeretné azokat felhasználni egy jogi igény előterjesztéséhez. Az adatkezelés korlátozása azt jelenti, hogy az adatot csak tárolni szabad a korlátozás
feloldásáig, valamint csak jogi igény előterjesztéséhez használható fel.
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5.

Adatkezelés elleni tiltakozáshoz való jog: Ön jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak kezelése ellen. Ilyen
esetben az Adatkezelő egyénileg vizsgálja meg, hogy fennáll-e olyan jogos ok, ami az adatkezelés szükségességét indokolja.

6.

Adathordozhatósághoz való jog: Ön jogosult arra, hogy az Adatkezelőtől megkapja az általa kezelt, Önre vonatkozó személyes adatokat tagolt, széles körben használt,
géppel olvasható formátumban, továbbá Ön jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályozná az Adatkezelő. Az
adatok hordozhatóságához való jog gyakorlása során Ön jogosult arra, hogy – ha ez technikailag megvalósítható – kérje a személyes adatok adatkezelők közötti közvetlen
továbbítását.

7.

Felügyeleti hatósághoz történő panasz beadása iránti jog: Ön jogosult arra, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz panaszt nyújtson be.
(Elérhetősége: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11., 1363 Budapest, Pf. 9., +36-1-391-1400, ugyfelszolgalat@naih.hu).

8.

Bírósági igényérvényesítés: Ön jogosult arra, hogy bírósághoz forduljon, ha megítélése szerint az adatkezelő, illetve az általa megbízott vagy rendelkezése alapján eljáró
adatfeldolgozó az Ön személyes adatait a személyes adatok kezelésére vonatkozó előírások megsértésével kezeli.
ADATBIZTONSÁG
Adatkezelő gondoskodik az adatok biztonságáról. Ennek érdekében megteszi azokat a technikai és szervezési intézkedéseket és kialakítja azokat az eljárási szabályokat, amelyek
az irányadó jogszabályok, adat- és titokvédelmi szabályok érvényre juttatásához szükségesek.
Adatkezelő az adatokat megfelelő intézkedésekkel védi a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a
véletlen megsemmisülés és sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen. Az adatbiztonság szabályainak érvényesüléséről
az Adatkezelő jelen Tájékoztatótól tartalmilag és formailag elkülönülő belső szabályzatok, utasítások, eljárási rendek útján (is) gondoskodik. Adatkezelő az adatok biztonságát
szolgáló intézkedések meghatározásakor és alkalmazásakor tekintettel van a technika mindenkori fejlettségére és több lehetséges adatkezelési megoldás közül azt választja,
amely a személyes adatok magasabb szintű védelmét biztosítja, kivéve, ha az aránytalan nehézséget jelentene.
A személyes adatainak kezelésével kapcsolatos bármilyen kérdés esetén írjon a sikerult.bterv@friendshungary.hu e-mail elérhetőségünkre.
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